
	

	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Vinteren	2018		

Du	sidder	nu	med	det	første	nyhedsbrev	fra	os.	Vi	
håber,	at	du	vil	tage	dig	tid	til	at	læse	det	igennem	
og	derved	blive	bekræftet	i,	at	din	hjælp	igennem	
penge	og	forbøn	nytter.	
	
Det	 er	 ikke	 kun	 dette	 nyhedsbrev,	 som	 er	 nyt	 i	
Dansk	 Kherwara	Mission.	 Som	 artiklerne	 i	 dette	
nyhedsbrev	også	 vil	 berette,	 står	vi	 over	 for	 nye	
muligheder	 i	 bestræbelserne	 på	 at	 hjælpe	 og	
støtte	fattige	og	marginaliserede	ved	i	højere	

grad	 at	 samarbejde	 med	 lokale	 aktører	 i	
Kherwara.	Det	 glæder	 vi	 os	 rigtig	meget	 til	
at	 udforske,	 udfolde	 og	 udbrede	 over	 den	
næste	årrække.		
	
Vi	 har	 for	 nyligt	 fået	 Anne-Grethe	
Langergaard	 i	 bestyrelsen,	 som	 afløser	
Irene	 Lohals	Meier.	 Tusind	 tak	 til	 Irene	 for	
dit	 arbejde	 og	 engagement	 –	 og	 hjertelig	
velkommen	til	Anne-Grethe!	
	 	 	

formand
	

Kære	ven	af	Dansk	Kherwara	Mission,		
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	 	En	gammel	helt	
Den	 første	 partner	 i	 vores	 perlerække	 er	
Aimal	 Singh,	 som	 igennem	 sin	 organisation	
styrker	 gravide	 og	 ammende	 kvinder	 i	 en	
naboby	 til	 Kherwara.	 Vi	 har	 omtalt	 Aimal	
Singh	 før,	 sidst	 i	 vores	årsberetning.	Grundet	
den	 pro-hinduistiske	 regerings	 forsøg	 på	 at	
mindske	vestlig	 (kristen)	 indflydelse	 i	 landet,	
mistede	 pigehjemmet	 sin	 tilladelse	 til	 at	
modtage	penge	fra	Danmark.		
	
Aimal	 Singh	 var	 manden	 som	 trådte	 til	 og	
”adopterede”	 pigehjemmet	 ind	 i	 sin	
organisation,	 hvorved	 pengene	 sendes	 via	
hans	organisation	til	pigehjemmet.	Han	havde	
mange	 gode	 erfaringer	 at	 dele	 ud	 af	 og	 kan	
blive	en	nøglespiller	i	de	kommende	år.		

Gamle	helte,	nye	venner	og	potentielle	partnere	
	
-	Af	Patricha	Ottsen,	næstformand	
	
“Søg,	så	skal	I	 finde”	siger	Jesus	 i	Bjergprædikenen,	hvilket	passer	meget	godt	med	
vores	 situation	 i	 Dansk	 Kherwara	Mission.	 Vi	 har	 længe	 ønsket	 at	 gøre	 en	 større	
indsats	for	at	styrke	 lige	rettigheder	og	uddannelse	for	alle,	men	har	erkendt	at	vi	
ikke	kan	gøre	dette	alene.	På	Anne-Birthes	og	Patrichas	besøg	i	Kherwara	i	august	
var	målet	derfor	at	finde	partnere	med	de	fornødne	resurser	og	kompetencer	til	at	
lede	 denne	 udvikling.	 Kort	 sagt:	 Vi	 søgte	 og	 fandt	 følgende	 fantastiske	
organisationer	og	mennesker,	som	vi	hermed	vil	præsentere	jer	for:	
	

Nye	venner,	nye	idéer	
Vi	 har	 for	 nyligt	 fået	 kontakt	 med	 den	
fantastiske	præstefamilie	Masih.	Deres	kirke	
blev	bygget	i	2014,	men	er	nu	så	populær,	at	
folk	 må	 sidde	 udenfor	 på	 terrassen	 for	 at	
høre	 prædikenen.	 Familien	 Masih	 har	
igangsat	 søndagsskoler	 og	 “kvinde-til-
kvinde”-programmer,	 hvor	 lokale	 kvinder	
underviser	hinanden	i	f.eks.	basal	hygiejne.		

	

Familien	Masih	
	
Familien	 er	 meget	 nytænkende	 og	 vil	
meget	 gerne	 samarbejde	 med	 os.	 De	
ønsker	 at	 lave	 en	 kristen	 sommerlejr	 for	
fattige	børn	med	fokus	på	 socialt	arbejde,	
og	hvordan	vi	passer	på	vores	 jord.	Deres	
ønsker	 falder	 perfekt	 i	 hak	 med	 Dansk	
Kherwara	 Missions	 vision	 om	 at	 forene	
diakoni	og	mission.	Vi	glæder	os	derfor	til	
at	 mødes	 med	 dem	 igen	 til	 januar	 og	
diskutere	vores	fremtidige	samarbejde.	
	

Patricha	og	Aimal	Singh	
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Bombay	 Diocesan	 Trust	 Association	
(BDTA)	 er	 en	 gammel	 ven	 af	 Dansk	
Kherwara	Mission.		
	
Vores	 samarbejde	 har	 hidtil	mest	 været	
af	 formel	art,	 idet	de	ejer	pigehjemmets	
bygninger	og	 lader	os	bruge	dem	gratis.	
James	 Baker,	 nyansat	 økonomiansvarlig	
for	BDTA,	er	imidlertid	faldet	pladask	for	
vores	 fantastiske	 pigehjem.	 Han	 har	
vilde	planer	for	organisationens	fremtid		
	
	

og	 har	 bl.a.	 påbegyndt	 en	 kæmpe	
renovering	 af	 pigehjemmet:	 “Jeg	 har	
planer	om	at	gøre	vores	pigehjem	til	det	
mest	 moderne	 pigehjem	 i	 hele	 Indien!”	
udtaler	 han	 og	 fortsætter:	 “Mit	
personlige	 mål	 er	 at	 sørge	 for	 at	 alle	
piger,	 som	 begynder	 på	 pigehjemmet,	
ender	 med	 at	 færdiggøre	 en	
videregående	 uddannelse	 og	 få	 et	 godt	
job!	 Først	 da	 er	 jeg	 tilfreds	 med	 min	
indsats.”				
Vi	kunne	ikke	være	mere	enige!	
	

Gammel	ven	med	nyerhvervet	slagkraft	
	

Bombay	Diocesan	Trust	Association	
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BDTA	har	påbegyndt	en	kæmpe	renovering	af	pigehjemmet.		

Kompetenceudveksling	
Vi	 trækker	 i	 høj	 grad	 på	 vores	 partneres	
kompetencer	 for	 at	 kunne	 udføre	 vores	
arbejde	i	Kherwara.	Dog	er	samarbejde	som	
bekendt	 ikke	 en	 ensrettet	 vej,	 og	 vi	 ønsker	
selvfølgelig	 også	 at	 kunne	 dele	 ud	 af	 vores	
kompetencer,	 metoder	 og	 idéer.	 Som	
udgangspunkt	 har	 vores	 partnere	 ytret	
ønske	 om	 at	 lære	 om	 inddragelse	 af	 leg	 i	
bibeltimer,	kreative	andagter	og	pædagogisk	
undervisning.	Samtidig	har	vi	også	et	ansvar	
for	at	bidrage	med	metoder,	som	rykker	ved	
det	 patriarkalske	 samfund,	 og	 som	 giver		
	

kvinder	 en	 stemme.	 Vores	 ønsker	 om	 i	
højere	 grad	 at	 inddrage	 pigerne	 i	
beslutningsprocesser	 på	 hjemmet	 er	 i	
indiske	 øjne	 en	 fremmed	 og	 næsten	
finurlig	 ide,	 men	 ikke	 desto	 mindre	 er	
det	 noget,	 som	 vi	 vil	 kæmpe	 for.	 Som	
omtalt	 senere	 i	 dette	 nyhedsbrev,	 sker	
dette	 som	 et	 led	 i	 vores	 plan	 om	 at	
inddrage	de	sociologiske	rammer	i	vores	
arbejde	for	lige	rettigheder	og	skolegang	
for	alle.			
	
	

-	Patricha	Ottsen	
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Ikke	kun	en	pige…		
	
-	Af	Patricha	Ottsen,	næstformand	
	
Karisma	 får	 topkarakterer,	 men	 er	 alligevel	 nervøs	 for	 sin	 fremtid.	 Efter	 dette	
skoleår	vil	hendes	far	nemlig	have,	at	hun	kommer	hjem	og	bliver	gift	i	stedet	for	at	
komme	 på	 universitetet.	 ”Nok	 med	 det	 pjat!”	 siger	 han.	 Hvordan	 kan	 Dansk	
Kherwara	 Mission	 støtte	 op	 om,	 at	 piger	 som	 Karisma	 kan	 opnå	 deres	 fulde	
potientiale?	
	

70	års	arbejde	
Dansk	Kherwara	Mission	har	 i	70	år	 sat	
de	fysiske	rammer	for,	at	mange	indiske	
piger	har	kunnet	 få	en	uddannelse.	Men	
jo	 mere	 indsigt	 vi	 får	 i	 tilstandene	 i	
Indien,	desto	mere	viser	det	sig,	at	vores	
indsats	 ikke	 er	 helt	 tilstrækkelig.	 Vi	
oplever	 desværre,	 at	 nogle	 piger	 bliver	
hevet	 ud	 af	 pigehjemmet,	 og	 dermed	
afslutter	 deres	 skolegang	 før	 tid	 for	 at	
passe	 på	 deres	 små	 søskende	 og	 syge	
moster	og	for	at	tjene	penge	for	familien.		
	
Den	giftefærdige	alder	
For	 et	 par	 år	 tilbage	 besluttede	 vi	 i	
samarbejde	 med	 lederen	 på	
pigehjemmet,	 Arun	 Prashad,	 at	 lade	
gymnasiepiger	 fortsætte	 på	 vores	
pigehjem.	Programmet	har	været	en	stor	
succes,	men	har	også	åbnet	op	for	et	nyt	
dilemma,	da	vi	dermed	slipper	pigerne	 i	
den	 giftefærdige	 alder.	 	 Så	 hvordan	 kan	
vi	 undgå,	 at	 piger	 bliver	 hevet	 ud	 af	
deres	 uddannelsesforløb	 og	 dermed	
bliver	“tabt	på	gulvet”?		
	
“Vi	 skal	 i	 langt	 højere	 grad	 have	 fat	 i	
forældrene	 og	 lokalsamfundet	 og	 vise	
dem,	at	kvinder	kan	andet	og	langt	mere	
end	 blot	 at	 holde	 hus!”	 udtaler	 Anne-
Birthe,	fundraiser	og	bestyrelsesmedlem	
for	Dansk	Kherwara	Mission.	

Karisma,	som	bor	på	pigehjemmet.	
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(Side	5	fortsat)	Vi	har	et	fantastisk	pigehjem,	
men	det	kan	 ikke	stå	alene,	hvis	vi	vil	opnå	
vores	 mål	 om	 at	 give	 piger	 rettigheder	 og	
uddannelse.	I	de	næste	par	år	skal	vi	derfor	i	
langt	højere	grad	 sætte	 ind	 for	at	ændre	de	
sociologiske	rammer	for	pigerne	og	sikre,	at	
forældre	 og	 lokalsamfund	 forstår,	 at	 det	
giver	mening	at	støtte	en	piges	uddannelse.	
Dette	 er	 en	 kæmpe	 opgave,	 men	 heldigvis	
står	vi	ikke	alene.	
	

Vi	 skal	 i	 processen	 inddrage	
civilsamfundet,	 pigerne	 selv	 og	 lokale	
NGO’er,	 som	 tilsammen	 har	
kompetencerne	 til	 at	 lede	 denne	
udvikling.		
	
Hele	 denne	 proces	 bliver	 startet	 til	
januar,	 hvor	 Patricha,	 Anne-Birthe	 og	
Anna	 tager	 til	Kherwara.	Vi	 glæder	 os	
til	at	komme	i	gang!				

Budbringeren	beretter…	
	
-	Af	Anna	Elisabeth	Vigen	Madsen,	kommunikationsansvarlig	
	
Ponchoer	til	pigerne	
Til	tider	kan	det	godt	blive	koldt	i	Kherwara.	
Og	for	at	hjælpe	pigerne	i	de	kolde	tider	har	
Sorø-damernes	 strikkeklub	 gennem	 en	
årrække	 arbejdet	 på	 at	 hækle	 ponchoer	 til	
alle	 pigerne.	 En	 masse	 flotte,	 varmende	 og	
farvestrålende	ponchoer	er	det	blevet	til	-	og	
nu	 mangler	 vi	 kun	 10	 stykker,	 så	 har	 alle	
pigerne	 fået	 en!	 Pigerne	 på	 hjemmet	 er	 så	
glade	 for	deres	nye	ponchoer.	Så	 tusind	tak	
til	Sorø-damerne	for	deres	flotte	arbejde!	
	

Cykler	til	undervisningen	
Indien	 er	 gået	 med	 ind	 i	 kampen	 for	 at	
uddanne	landets	piger.	Den	indiske	delstats	
regering	giver	alle	piger	i	9.	Klasse	en	cykel,	
for	 at	 de	 nemmere	 kan	 komme	 i	 skole.	
Regeringen	 håber,	 at	 projektet	 bidrager	 til	
en	højere	uddannelsesrate	blandt	de	indiske	
piger.	 	Regeringen	har	endvidere	 indført,	at	
de	 dygtigste	 kvindelige	 1.g	 studerende	
endda	 får	 en	 scooter	 for	 igen	 at	 forkorte	
rejsetiden	til	studiet!	
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Hurra	for	hygiejnebind!	
Den	 kvindelige	 biologi	 skal	 ikke	 være	 et	
problem	for	hverken	pigernes	hverdag	eller	
skolegang.	 Men	 det	 kræver	 mere	 end	 bare	
de	 fysiske	 rammer	at	beholde	piger	 i	 skole.	
Denne	problematik	mødte	vi	på	vores	sidste	
besøg	til	Kherwara,	da	vi	samlede	en	gruppe	
af	 de	 større	piger	 og	 spurgte	dem,	 hvad	 de	
ønskede	 sig	 på	 hjemmet.	 Pigerne	 stak	
hovederne	sammen	og	debatterede	lavmælt,	
hvorefter	 en	 modig	 pige	 trådte	 frem	 og	
sagde:	”Hygiejnebind	er	dyre,	og	vi	har	ikke	
råd	til	dem.	Hvis	ikke	vi	har	bind,	kan	vi	ikke	
komme	 i	 skole!”	 lød	 svaret.	 Hurtigt	 var	
BDTA	 på	 banen	 for	 at	 hjælpe	 pigerne	 med	
problemet,	 og	 i	 disse	 dage	 bliver	 der	 sat	
hygiejnebind-automater	 op	 med	
dertilhørende	 skraldespande	 på	 alle	
toiletterne!		
	

Nye	plyssede	venner	
For	 første	 gang	var	det	muligt	 at	købe	en	
bamse	 til	hver	af	pigerne.	Det	var	en	glad	
giver,	 der	 gjorde	 det	 muligt	 for	 os.	 På	
vores	 sidste	 besøg	 tog	 vi	 pigerne	med	 til	
det	 årlige	 marked,	 hvor	 de	 kunne	 vælge	
deres	egen	bamse	og	tage	den	med	hjem	til	
pigehjemmet.	 Pigerne	 viste	 stor	 glæde	
over	denne	gave,	og	de	små	af	pigerne	var	
endda	så	glade	for	deres	nye	bamsede	ven,	
at	de	ikke	ville	have	aftensmad	den	aften	–	
de	 ville	 hellere	 lege	 med	 deres	 bamser	
inde	 på	 sovekammeret.	 Samme	 aften	 lå	
alle	 pigerne	 og	 sov	 med	 hver	 deres	
spraglede	sovedyr	ved	siden	af	dem.		
	

Tro,	håb	og	handling…	

Pigerne	viser	deres	nye	cykler	frem.	
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En	glæde	for	hele	folket!	
-	Af	Anders	Bo	Engrob	Jørgensen,	formand	

	

	
	
	
	
	 	

Adventstiden	 afløses	 snart	 af	
juletiden.	 Overalt	 forberedes	 der	
julegaver,	 julefrokoster,	 juleindkøb,	
julepynt,	 juledit	 og	 juledat.	 Nogle	
gange	i	et	sådant	tempo	og	intensitet,	
at	 vi	 juleaften	kaster	 os	henslængte	 i	
sofaen.	Forspiste.	Forpustede.	Vi	kom	
i	 land.	 Vi	 fik	 indløst	 de	 fleste	 af	 vore	
egne	 og	 andre	 forventninger	 godt	
hjulpet	 af	 “plejer”	 og	 de	 mange	
traditioner.	Måske.	
	
Midt	 i	 vores	 overfyldte	 juleherberg	
bliver	 der	 forhåbentlig	 også	 plads	 til	
beretningen	 om	 Jesu	 fødsel.	 “Frygt	
ikke!	 Se,	 jeg	 forkynder	 jer	 en	 stor	
glæde,	 som	skal	 være	 for	hele	 folket”	
siger	englen	til	de	forfrosne	hyrder	på	
marken,	 som	 ikke	 havde	 fået	 deres	
forventninger	 til	 livet	 indløst.	 Hyrder	
og	kvinder	blev	dengang	regnet	for	at	
være	 upålidelige(!),	 men	 så	 meget	
desto	mere	 fantastisk	 er	 det,	 at	 både	
hyrderne	 og	 kvinderne	 udvælges	 af	
Gud	 til	 at	 være	 de	 første	 vidner	 til	
hhv.	 Jesu	 fødsel	 og	 opstandelse.	 Den	
himmelske	 glæde,	 som	 fødes	 julenat,	
blev	 for	 hyrderne	 et	 budskab	 om,	 at	
for	 Gud	 er	 alle	 mennesker	 lige	
værdifulde	–	uagtet	social	status,	køn,	
etnicitet,	intellekt	eller	fortid.	
	

Men	 englen	 påpeger,	 at	 denne	
himmelskfødte	glæde	er	for	hele	
folket	 –	det	 vil	 sige,	 at	det	også	
gælder	 os	 velbjærgede	 jule-	 og	
selvmætte	 danskere.	 Og	 måske	
er	den	himmelske	juleglæde	for	
os,	 som	 er	 født	 på	 solsiden	 af	
verdens	 uretfærdighed,	 at	
lykken	 ikke	 først	 og	 fremmest	
består	 i	 (over)fyldte	 maver	 og	
et	 økonomisk	 sikkerhedsnet,	
men	snarere	 i	at	kunne	dele	ud	
af	 vores	 glæde	 og	 overskud;	
dele	 ud	 af	 vores	 tro,	 håb	 og	
kærlighed,	 så	 vores	 lys	 skinner	
for	 dem,	 som	 sidder	 i	 mørkets	
og	 dødens	 skygge,	 så	 de	 priser	
deres	himmelske	far.	
	

-	Lukasevangeliet,	kapitel	2.		
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Foredrag	af	Anne-Birthe	Ottsen 
	Mit	 navn	 er	 Anne-Birthe	 Ottsen,	 og	 jeg	 er	
frivillig	 fundraiser	 for	 Dansk	
Kherwara	Mission.	 Vi	 er	 en	 non-profit	
organisation,	 som	 driver	 et	 kristent	
pigehjem	i	 	det	nordlige	 Indien.	I	 snart	75	år	
har	 vi	 arbejdet	 for	 at	 hjælpe	 disse	 piger.	 Jeg	
vil	 gerne	 tilbyde	 jer	 et	 spændende	 foredrag	
med	 fortællinger	 om	 mine	 mange	 besøg	 på	
pigehjemmet	samt	dette	skønne	projekt.	

Med	mange	 års	 erfaring	 kan	 jeg	 biddrage	 til	
et	 indblik	 i	 pigernes	 hverdag	 og	 vores	
frivillige	arbejde.	Jeg	ønsker	at	give	tilhørerne	
en	 indlevelsesrig	 oplevelse,	 suppleret	 med	
fængende	billeder	 fra	 mine	 besøg	 på	
pigehjemmet,	 hvor	 hverdagen	 er	 langt	 fra	
vores	 normer.	 Det	 fulde	 honorar	 for	
foredraget	 går	 helt	 ubeskåret	 til	 pigerne	 i	
Indien.	 Derudover	 kan	 jeg	 også	 tilbyde	 en	
sangcafé,	hvor	vi	vil	samles	om	dejlige	sange	
fra	 Højskolesangbogen	 bundet	 sammen	 af	
historier	fra	Kherwara.			

Jeg	 ser	 frem	 til	 at	 give	 jer	en	 god	og	 lærerig	
oplevelse.		
	

 

Tro,	håb	og	handling… 

Med	venlig	hilsen,	
Anne-Birte	Ottsen	

TELEFON	 MAIL	 HJEMMESIDE	 FACEBOOK	

+45	50	47	74	54	
	

annebirtheottsen@hotmail.com	
	

www.kherwara.dk	
	

facebook.com/dans
kkherwaramission/	
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Giv	 den	 bedste	 julegave	 til	
en,	der	virkelig	har	brug	 for	
den.		
	
Vi	 samler	 ind	 til	 årets	 julegave	
til	 pigerne.	 Ved	 at	 støtte	 vores	
indsamling	 giver	 du	 en	 fattig	
pige	et	sæt	 tøj	 i	 julegave,	og	du	
er	 samtidig	med	 til	 at	 skabe	en	
bedre	 jul	 og	 en	 bedre	 hverdag		
for	pigerne	på	Dansk	Kherwara	
Missions	pigehjem.		
	
Et	 sæt	 tøj	 koster	 80,-	 og	 kan	
indbetales	på:		
MobilePay:	28639964	
eller	
Konto	nr.:	0003026167		
Reg.	nr.:	1551	
	
Ved	spørgsmål	send	en	mail	til		
annebirtheottsen@hotmail.com	
og	hør	nærmere.	
	

DANSK	KHERWARA	MISSION	
	

Tro,	håb	og	handling…	
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